OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
dle § 53 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (identifikace
zadávacího řízení)

Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve
městě Rožnov pod Radhoštěm - část X.

DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE
PŘEDMĚTU

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU: Operační program Zaměstnanost.

Název zadavatele:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
profil zadavatele:

I.
město Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
00304271
CZ00304271
www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00304271
II.

Zadavatel na základě ustanovení uvedeného v zadávací dokumentace/výzvě k podání
nabídky tímto oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím řízení
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení, byla nabídka tohoto
dodavatele:

pořadí

1.

účastník

Hertin s. r. o.,
Nádražní 707, 742 85 Vřesina

IČ

Cena celkem v Kč

48395617

51 788 Kč

III.
Odůvodnění
Hodnotící kritérium
-

Zadavatel uvádí, že dle § 114 odst. 1 zákona nabídky byly hodnoceny podle jejich
ekonomické výhodnosti

- Dle § 115 odst. 1 zákona zadavatel stanovil pravidla pro hodnocení nabídek
následovně:
a) Kritérium: Zadavatel stanovil ve výzvě k podání nabídky/zadávací dokumentaci, že
ekonomickou výhodnost nabídek hodnotí dle nejnižší nabídkové ceny (Na základě
nabídkové ceny uvedené v návrhu smlouvy účastníka. Hodnocena byla cena celkem, tj. za
celý předmět plnění veřejné zakázky dané části /projektu/; hodnocení bylo provedeno
v souladu s § 115 odst. 3 zákona)
b) Metoda: Hodnocením nabídek na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny bylo
stanoveno jejich pořadí, a to dle nejnižší nabídkové ceny až po nejvyšší nabídkovou cenu
(Pozn. Čím nižší nabídková cena, tím lepší pořadí nabídky)
c) Váha: Vzhledem k tomu, že zadavatel použil pro hodnocení nabídek jednokriteriální
hodnocení (nejnižší nabídková cena), vyplývá tak z uvedeného, že váha předmětného
kritéria, tj. nejnižší nabídkové ceny, dosahuje 100 %

Pořadí hodnocených nabídek bylo následující

pořadí

1.

2.

3.

účastník

IČ

Cena celkem v Kč

Hertin s. r. o.,
Nádražní 707, 742 85 Vřesina

48395617

51 788 Kč

Akademické centrum
studentských aktivit
Údolní 53, 602 00 Brno

26566958

60 495,16 Kč

Iskra LTD, s. r. o.
Pražákova 217/5, 709 00 Ostrava

26860341

73 229, 20 Kč

4.

5.

Počítačová služba s. r. o.
Stupkova 413/1a, 779 00
Olomouc

25884735

100 587,30 Kč

Vzdělávací centrum pro veřejnou
správu ČR, o.p.s.,
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8

26187639

107 448 Kč

IV.
Poučení
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2
zákona č. 134/2016 Sb. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne
doručení oznámení o výběru dodavatele.

V Rožnově pod Radhoštěm

Ing. Ivo Marcin

Digitálně podepsal Ing. Ivo Marcin
Datum: 2017.05.09 13:09:25 +02'00'

město Rožnov pod Radhoštem
Ing. Ivo Marcin, vedoucí odboru rozvoje

